
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat 
přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Změna jídelního lístku vyhrazena
Dobrou chuť přejí - Průchová Helena, vedoucí provozu s kolektivem

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 22.1. do 26.1.2018       

Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Zeleninová 1,7,9

22.01. OBĚD I. Krkovička pečená na kmínu s kynutým bramborovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. 1,7

 OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Ovocný salát s ovesnými vločkami a jogurtem, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Gulášová ze sojového masa 1,6,7,9

22.01. OBĚD I. 1,9

OBĚD II. Smažené žampiony, brambor s máslem, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD III. Kynuté knedlíky polévané povidly, sypané cukrem a mákem 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,6,7,9

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Z fazolových lusků s bramborem 1,3,7

22.01. OBĚD I. Segedínský vepřový guláš ‟Speciál‟ s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Kuřecí stehno pečené na slanině s bramborovou kaší, zelný salát s koprem 1,7

OBĚD III. Palačinky s tvarohem, kakao 1,3,7

OBĚD IV. Salát z červené řepy s jablky a brusinkami v jogurtovém dipu, pečivo 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hrstková 1,7,9

22.01. OBĚD I. 1,7

OBĚD II. Bramborové noky s mrkvovým pyré, vařená vejce 1,3,7

OBĚD III. 1,6

OBĚD IV. 1,7,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Uzená s kroupami a mrkvičkou 1,9

22.01. OBĚD I. Hovězí maso v rajské omáčce s těstovinami 1,3,7

OBĚD II. Čevabčiči s cibulí a hořčicí, brambor 1,3,7,10

OBĚD III. Tarhoňa v krémové dýňové omáčce se žampiony 1,3,7,9

OBĚD IV. Mrkvový salát s tvarohem a šunkou sypaný arašídy, paprika, okurek, pečivo 1,5,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Krůtí prsa na indický způsob ( smetana, kari, jablka ) s dušenou rýží
Květákový nákyp zapečený se sýrem, brambor s pažitkou, kompot

Vepřová kýta na citronovém pepři se zeleninovou rýží, sterilovaný okurek

Salát z těstovinové rýže se zeleninou a Nivou, rajče, okurek, vícezrnný 
trojhránek

Vepřový steak zapečený s Balkánským sýrem v přírodní šťávě, dušená rýže, 
kompot

Kovbojská pánev ( ostrá směs z vepřového a kuřecího masa, klobásy, fazolí, 
kukuřice, leče a česneku ) s chlebem
Šunková pěna ‟BANINA‟ ( šunka, cibule, hořčice, kečup, sterilovaný okurek ), 
anglický salát, rajče, chléb
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